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Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ

H αγορά μας, όπως και ολόκληρη η χώρα,  
αλλάζει σελίδα

αγορά έχει μπει με ταχείς ρυθμούς 
σε τροχιά εντατικής προετοιμασί-
ας (έχουμε ήδη πρωτοβουλίες της 
εποπτικής Αρχής, όπως τις πρά-
ξεις 30 & 31 που επιβάλλουν νέ-
ους κανόνες στη διαμόρφωση της 
εμπορικής πολιτικής των εται-
ριών). Οι επόπτες 
καλούνται τους 
επόμενους λίγους 
μήνες να μετατρέ-
ψουν το Solvency 
II σε νόμο του κρά-
τους, Πράξεις του 
Διοικητή και μέτρα 
προσαρμογής.
Ως αγορά καλωσο-
ρίζουμε τις κανονι-
στικές αλλαγές και 
τις μεταβολές που 
θα επιφέρουν. Αποζητούμε τους 
αυστηρούς κανόνες λειτουργί-
ας του κλάδου και τις συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού που θω-
ρακίζουν την αγορά, αίρουν την 
αβεβαιότητα και αποκαθιστούν 
την εμπιστοσύνη. Το περιβάλλον 
γίνεται εξαιρετικά απαιτητικό και 
διασφαλίζει την προστασία των 
καταναλωτών επιτρέποντας μόνο 
στους καλύτερους να δραστηριο-
ποιούνται. 
Βέβαια δεν πρέπει να αγνοείται το 
γεγονός ότι η εφαρμογή όλων αυ-
τών των κανόνων απαιτεί κόπο, 
χρόνο και φυσικά κεφάλαια από 
τις εταιρίες. Και ας μην ξεχνάμε 
– και αυτό είναι σημαντικό - ότι 
το μέγεθος των εν Ελλάδι εταιρει-
ών, είναι τέτοιο που χρειάζεται 
(τηρώντας πάντα την ουσία του 
νόμου) η δέουσα προσοχή στο 
θέμα της αναλογικότητας. Στηρί-
ζουμε ξεκάθαρα τις κινήσεις της 
εποπτικής αρχής για τη θωράκιση 
του κλάδου, και είμαστε έτοιμοι 
να τη συνδράμουμε όσο και όπως 

μπορούμε, επισημαίνοντας όμως 
δύο κύρια σημεία: 
 Πρώτον, πρέπει να ισχύσουν 
οι ίδιοι κανόνες για όλους όσους 
λειτουργούν στην Ελλάδα, ανε-
ξάρτητα από το που προέρχονται 
ώστε να μη δημιουργηθούν νέες 

στρεβλώσεις στην 
αγορά. Και είναι 
θετικό το ότι ο επό-
πτης έχει ήδη δείξει 
ένα δείγμα αυστη-
ρότητας, έχοντας 
ξεκινήσει ελέγχους 
στην αγορά.
 Δεύτερον, πρέπει 
πάση θυσία, να μην 
αυξηθεί η γραφειο-
κρατία για τις εται-
ρείες, πράγμα που 

θα επηρέαζε αρνητικά την εύρυθ-
μη λειτουργία κάθε ασφαλιστικής 
επιχείρησης. Η γραφειοκρατία 
προσθέτει βάρος που αυξάνει το 
κόστος της ασφάλισης και την 
κάνει δυσπρόσιτη με κίνδυνο ο 
μέσος πολίτης να μείνει και πάλι 
ανασφάλιστος. 
Όλα δείχνουν πως η χώρα οδεύει 
προς την έξοδό της από την κρί-
ση, κι όταν συμβεί αυτό, ο ρόλος 
που θα κληθεί να διαδραματίσει 
η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
θα είναι ενισχυμένος. Έχουμε 
λοιπόν μεγάλη ευθύνη και δου-
λειά μπροστά μας όλοι οι φορείς 
- επόπτης, εταιρείες, διαμεσολα-
βούντες - για να διασφαλίσουμε 
την αξιοπιστία και φερεγγυότη-
τα της αγοράς μας, προκειμένου 
η ασφαλιστική αγορά την ημέρα 
μετά την κρίση, να αναλάβει τον 
αναβαθμισμένο ρόλο που της 
αξίζει και που μπορεί να διαδρα-
ματίσει στην ελληνική κοινωνία 
και οικονομία, προς όφελος του 
Έλληνα Πολίτη.

Μαργαρίτα Αντωνάκη
Γενική Διευθύντρια

ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας άρθρα 
και τοποθετήσεις που αναφέρονται σε την «είσοδο» της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης στα σχολεία. Στην ουσία αφορούν ασφαλιστικά προγράμ-
ματα που συνάπτονται από Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων για να 
καλύψουν την περίπτωση ατυχήματος παιδιού στο σχολικό χώρο. Οι 
τοποθετήσεις αυτές συχνά αναφέρονται με αρνητικό και απαξιωτικό 
τρόπο στο θεσμό της Ασφάλισης, ένα θεσμό με πραγματική και ου-
σιαστική συμβολή στο άτομο και την κοινωνία. Ειδικότερα, κάποια 
από τα άρθρα αυτά κατατάσσουν ως επικίνδυνη είσοδο των ιδιωτικών 
συμφερόντων στα σχολεία τις πρωτοβουλίες αυτές κάποιων Συλλόγων 
να ασφαλίσουν τους μαθητές. Βέβαια, όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο.

Αν, όμως, ο μη γένοιτο, κάτι τέτοιο συμβεί στην 
πράξη δεν είναι προς όφελος των μαθητών και των 
οικογενειών τους να είναι οικονομικά διασφαλισμέ-
νοι; Ιδιαίτερα σήμερα, στην περίοδο της οικονομικής 
στενότητας και της ανεργίας όπου πολλοί γονείς εί-
ναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, είναι εφικτό για μια 
οικογένεια να καλύψει τυχόν έξοδα νοσηλείας που 
σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι υπέρογκα ; 

Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, όπως ακριβώς διδάσκεται στα σχο-
λεία η αξία της αποταμίευσης, διδάσκεται και η αξία της Ασφάλισης 
με στόχο να καλλιεργηθεί από νωρίς η ασφαλιστική συνείδηση. Ανα-
γνωρίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν τα παιδιά την 
αξία της Ασφάλισης, η ασφαλιστική παιδεία είναι μέρος του συστή-
ματος εκπαίδευσης. Τα παιδιά διδάσκονται την πρόνοια για το μέλλον 
και τον τρόπο που μέσω της ασφάλισης μπορούν να προστατευτούν 
από τις οικονομικές συνέπειες των απρόβλεπτων κινδύνων της ζωής. 
Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να είναι οικονομικά υπεύθυνοι πολίτες. 
Είναι ζήτημα αντίληψης και παιδείας. 

Διανύουμε μία μεταβατική 
περίοδο όπου η αγορά μας περνά 
σε μια νέα εποχή και αφήνει πίσω 
της στρεβλώσεις και προβλήματα 
του παρελθόντος. 
Πρώτον, έχουμε ένα θεσμικό 
πλαίσιο που αλλάζει άρδην τη 
λειτουργία του ασφαλιστικού 
κλάδου, το Solvency II. Το νέο 
αυτό ευρωπαϊκό καθεστώς έχει 
στόχο τη διασφάλιση της προστα-
σίας του καταναλωτή και για να 
το επιτύχει αυτό θωρακίζει την 
ασφαλιστική αγορά ζητώντας πε-
ρισσότερα κεφάλαια και επιβάλ-
λοντας κανόνες και διαδικασίες 
στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Πρόκειται για μια προσέγγιση 
που δίνει μεγάλη έμφαση στη δια-
χείριση κινδύνου, στην ουσία πο-
σοτικοποιεί όλους τους πιθανούς 
κινδύνους που μπορεί να επηρεά-
σουν τη φερεγγυότητα της ασφα-
λιστικής επιχείρησης και τους 
συνδέει με τις ανάγκες της σε κε-
φάλαια ενώ παράλληλα επιβάλλει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν την 
ορθή διακυβέρνηση των πόρων. 
Δεύτερον, έχουμε σοβαρό και συ-
νεχή έλεγχο και εποπτεία από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Το Solvency 
II ήδη από το 2014 εφαρμόζεται 
μερικώς και θα εφαρμοστεί πλή-
ρως από 1.1.2016. Η ασφαλιστική 



ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Μετά από την συμβιβαστική 
πρόταση που κατέθεσε η Ελληνι-
κή Προεδρία, επήλθε συμφωνία 
μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 
οργανισμών, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου στο θέμα της 
πρότασης Κανονισμού για τα έγ-
γραφα των βασικών πληροφοριών 
που θα συνοδεύουν τα επενδυ-
τικά προϊόντα (Key Information 
Document-KID) και θα έχουν ως 
στόχο την καλύτερη ενημέρωση 
του καταναλωτή.
Τα θετικά αποτελέσματα της συμ-
φωνίας είναι ότι οι συντάξεις δεν 
θα περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού για 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια (από 
την ημερομηνία δημοσίευσης 

του Κανονισμού). Το ενδεχόμενο 
ένταξης των συντάξεων στο πεδίο 
εφαρμογής θα εξετάσει η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή μετά το πέρας των 
τεσσάρων ετών.
Επίσης οι προτεινόμενες από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάξεις 
που αφορούσαν την υιοθέτηση 
κανόνων πέραν της προ-συμβατι-
κής ενημέρωσης του καταναλωτή, 
όπως για παράδειγμα την έγκριση 
προϊόντων πριν τη διάθεσή τους 
στην αγορά και την έγκριση του 
ενημερωτικού εντύπου με τις βα-
σικές πληροφορίες (KID) για τα 
επενδυτικά προϊόντα τελικά δεν 
υιοθετήθηκαν. 
Ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις 
της τριμερούς συμφωνίας για την 
ασφαλιστική αγορά αφορούν στην 
ένταξη τελικά των ασφαλιστικών 
προϊόντων ζωής, εκτός των παρα-
δοσιακών, στο πεδίο εφαρμογής 
του Κανονισμού.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ € 6.000.000 
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Οι αποζημιώσεις της ασφα-
λιστικής αγοράς για το σεισμό 
που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 
του 2014 στην Κεφαλονιά προ-
βλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα € 
6.000.000 σύμφωνα με τη σχετι-
κή μελέτη που πραγματοποίησε 
η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρι-
ών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
Συνολικά δηλώθηκαν 415 ζημιές 
σε ασφαλισμένα κτίρια. Οι κα-

Η ΕΑΕΕ με την ευκαιρία της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσής της διοργάνωσε εκδήλωση 
με θέμα: «Η εποπτεία Εγγυητής 
της Αξιοπιστίας της Ασφαλιστι-
κής Αγοράς», την οποία παρακο-

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

λύψεις στις οποίες δηλώθηκαν οι 
περισσότερες ζημιές ήταν αυτές 
του κτιρίου (321 περιπτώσεις). Τα 
ασφαλισμένα κεφάλαια στα κτίρια 
στα οποία προκλήθηκαν ζημιές 
ανέρχονται σε € 211.000.000.

λούθησαν πάνω από 500 προσκε-
κλημένοι. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης 
χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ο οποίος εκπροσώπησε την Κυ-
βέρνηση και ο κ. Γ. Σταθάκης, 
Βουλευτής, Επικεφαλής Τομέα 
Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ. 
Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος 
της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρη-
γεωργίου τόνισε πως η ασφαλι-
στική αγορά αλλάζει σελίδα αφή-
νοντας πίσω της στρεβλώσεις και 
προβλήματα του παρελθόντος. Οι 

πολίτες έχουν περισσότερο από 
ποτέ ανάγκη την ασφάλιση όντας 
πολλαπλά εκτεθειμένοι απέναντι 
στους κινδύνους. «Καθίσταται 
επομένως σαφές πως η ασφάλιση 
ειδικά στην εποχή μας δεν είναι 
προϊόν πολυτελείας αλλά βασικό 
εργαλείο διαχείρισης οικονομικού 
κινδύνου και μεταφοράς του ρί-
σκου από τον ένα στους πολλούς», 
ανέφερε. Η ασφαλιστική αγορά 
διαθέτει κεφάλαια, τεχνογνωσία, 
εμπειρία, εξειδικευμένο ανθρώ-
πινο δυναμικό, αυστηρό θεσμικό 
πλαίσιο και εποπτεία και είναι 
έτοιμη να αναλάβει αναβαθμισμέ-
νο ρόλο στην ελληνική κοινωνία 

καταργείται με το άρθρο 9 της 
νέας απόφασης.
Οι ειδικότερες υποχρεώσεις 
των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων ρυθμίζονται στο άρθρο 2 
της ΠΟΛ.1033/2014 όπου εντο-
πίζονται διαφορές σε σχέση με 
το προηγούμενο καθεστώς της 
ΠΟΛ.1077/2012, καθώς προστίθε-
ται μια ακόμη κατηγορία πληρο-
φοριών που αφορούν στις αποζη-
μιώσεις που καταβάλλονται από 
τις ασφαλιστικές εταιρίες βάσει 
δικαστικής απόφασης σε δικαι-
ούχους, λόγω ανικανότητας για 
εργασία αιτία ατυχήματος για την 
απώλεια εισοδήματος. Κατά τα 
λοιπά, διατηρείται, όπως εξάλλου 
επιβεβαιώθηκε με σχετικό έγγρα-
φο του Υπουργείου, το ίδιο πλαί-
σιο υποβολής στοιχείων σε σχέση 
με τα ασφάλιστρα που καταβάλλο-
νται για τις ασφαλίσεις ζωής και 
για τους κλάδους Ι (ατυχήματα) 
και ΙΙ (ασθένειες) των ασφαλίσε-
ων κατά ζημιών του άρθρου 13 
ν.δ.400/70. 

ΠΟΛ. 1033/2014 

Πρόσφατα εκδόθηκε η 
ΠΟΛ.1033/2014 «Υποχρεώσεις 
πιστωτικών και χρηματοδοτικών 
ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρω-
μών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, 
Εταιριών Παροχής Επενδυτι-
κών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων 
ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών 
θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκ-
παιδευτηρίων, εταιριών σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
και ύδρευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 
170 Α’ /26.07.2013)» του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
με την οποία ρυθμίζονται εκ νέου 
για τη χρήση 2013 και εφεξής οι 
υποχρεώσεις ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων και λοιπών φορέων 
για υποβολή προς το Υπουργείο 
Οικονομικών στοιχείων δαπανών 
φορολογουμένων. Τα συναφή θέ-
ματα για τη χρήση 2012 ρύθμιζε 
η ΠΟΛ.1077/2012, η οποία πλέον 



και οικονομία. Ο μεγάλος κερδι-
σμένος θα είναι, πρώτα και πάνω 
από όλους, όπως πρέπει να είναι, ο 
Έλληνας Πολίτης.
Ο επίτιμος προσκεκλημένος ομι-
λητής, κ. Gabriel Bernardino, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (EIOPA), υπεύθυνος 
για το συντονισμό των εποπτι-
κών αρχών των ασφαλιστικών 
αγορών και των επαγγελματικών 
ασφαλιστικών ταμείων της Ευ-
ρώπης ανέφερε πως μια σταθερή 
και αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά 
έχει καθοριστικό σταθεροποιητι-
κό ρόλο στην οικονομία. Το κα-
τάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και 
η εποπτεία διασφαλίζουν ακρι-
βώς αυτή τη σταθερότητα και 
την αξιοπιστία της αγοράς. Ο κ. 
Bernardino εξέφρασε την άποψη 
ότι η ασφάλιση είναι μια οικονο-
μική δραστηριότητα με μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης και έκανε 

ιδιαίτερη μνεία στην αυξανόμενη 
ανάγκη προγραμμάτων συνταξι-
οδοτικής αποταμίευσης ως απο-
τέλεσμα της συρρίκνωσης των 
συνταξιοδοτικών κρατικών παρο-
χών. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα 
ο κ. Bernardino τόνισε τη μεγάλη 
πρόοδο που έχει γίνει σε εποπτι-
κό επίπεδο και τον καθοριστικό 
ρόλο της εθνικής Εποπτικής Αρ-
χής, της Τράπεζας της Ελλάδος η 
οποία ενίσχυσε την ποιότητα του 
εποπτικού ελέγχου και την προ-
στασία των ασφαλισμένων. 
Ακολούθησε βράβευση της Υπη-
ρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας 
& Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
για την προσφορά της και τις επι-
τυχίες της στην καταπολέμηση 
του οργανωμένου οικονομικού 
και ηλεκτρονικού εγκλήματος 
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Γενική Συνέλευση ΕΑΕΕ 

Άποψη της αίθουσας

ο κ. G. Bernardino

Ο κ. Ι. Λαπατάς, η κ. Μ. Αντωνάκη   

και ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου

Από τη βράβευση  

της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας & 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:  

ο κ. Ν. Μακρόπουλος,  

ο Ταξίαρχος  
κ. Β. Κοντογιάννης και ο κ. Ι. Λαπατάς

 Δείπνο για  
Ευρωπαϊκές εξελίξεις

 ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου,  

η κ. Ρ. Κράτσα και ο κ. 
Ν. Μακρόπουλος

o κ. K. Wiedner

ο κ. Ι. Χατζηβασίλογλου
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ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ  
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η ΕΑΕΕ, με πρωτοβουλία του 
προέδρου της Επιτροπής Διε-
θνών & Δημοσίων Σχέσεων κ. 
Ν. Μακρόπουλου, διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα τις τελευταίες 
ευρωπαϊκές εξελίξεις στον ασφα-

λιστικό κλάδο, στην οποία συμμε-
τείχαν  200 περίπου εκπρόσωποι 
της ελληνικής ασφαλιστικής αγο-
ράς .
Η κ. Μ. Αντωνάκη, Γεν. Διευθύ-
ντρια της ΕΑΕΕ, ανοίγοντας την 
εκδήλωση αναφέρθηκε στα ασφα-

λιστικά ζητήματα που βρίσκονται 
στην κορυφή του ενδιαφέροντος 
στην Ευρώπη : στη δημιουργία 
ενιαίου εποπτικού μηχανισμού 
στον τραπεζικό κλάδο και τι αυτό 
θα συνεπάγεται στο μέλλον και 
για την εποπτεία των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων, στην αναθεώ-
ρηση της ευρωπαϊκής εποπτείας 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
στην οριστικοποίηση του Solvency 
II, στην ενίσχυση της προστασίας 
και της ενημέρωσης του κατανα-
λωτή και στις συντάξεις.
Ακολούθησε ο κ. Ν. Μακρόπου-
λος, Πρόεδρος της Επιτροπής Δι-
εθνών & Δημοσίων Σχέσεων της 
ΕΑΕΕ, ο οποίος τόνισε ότι καθώς 
εξελίξεις στην Ευρώπη τρέχουν 
και επηρεάζουν τη χώρα και την 
ασφαλιστική αγορά, οφείλουμε 
να είμαστε καλά πληροφορημένοι 
για τα τεκταινόμενα στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων. Η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά παρά την 

επίδραση της οικονο-
μικής κρίσης αντέχει 
και προσαρμόζεται 
στις κανονιστικές 
απαιτήσεις. 
Στη συνέχεια, ο Πρό-
εδρος της ΕΑΕΕ, κ. 
Α. Σαρρηγεωργίου 
δήλωσε πως είναι κρί-

σιμο για την ασφαλιστική αγορά 
να δημιουργούνται πολιτικές και 
κανονιστικά πλαίσια τα οποία θω-
ρακίζουν και ενδυναμώνουν την 
αξιοπιστία και εξασφαλίζουν την 
ομαλή ανάπτυξη. Είναι ωστόσο 
ιδιαίτερα σημαντικό, να υπάρχει 
στενή συνεργασία με τους επό-
πτες και τις αρχές προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η προστασία 
του καταναλωτή, χωρίς όμως να 
προστίθεται κόστος και γραφει-
οκρατία, κάτι που τελικά κάνει 
την ασφάλιση πιο ακριβή με 
επακόλουθο ο ήδη ανασφάλιστος 
Έλληνας να παραμείνει ανασφά-
λιστος.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις 
των τριών κεντρικών ομιλητών.
Η κ. Ρόδη Κράτσα, Ευρωβουλευ-
τής τόνισε πως η ασφαλιστική 
αγορά είναι ένας ζωντανός και 

αποδοτικός κλάδος της οικονο-
μίας και αποτελεί το μεγαλύτερο 
θεσμικό επενδυτή με μακροπρό-
θεσμο μάλιστα χαρακτήρα επεν-
δύσεων, κάτι που συμβάλλει στη 
σταθερότητα της οικονομίας. Η 
κ. Κράτσα αναφέρθηκε στη νέα 
πρόταση κανονισμού που αφορά 
ιδιαίτερα τον ασφαλιστικό κλάδο 
και σχετίζεται με έναν μηχανισμό 
που θα επιτρέψει τη μακροπρόθε-
σμη επένδυση κεφαλαίων σε έργα 
υποδομών. 
Ο κ. Klaus Wiedner, Προϊστάμε-
νος Διοικητικής μονάδας, Ασφά-
λειες και Συντάξεις, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, εστίασε στο Solvency 
II -το νέο αυστηρό πλαίσιο που 
θωρακίζει τη φερεγγυότητα του 
ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο 
έχει πλέον μπει στην τελική του 
ευθεία παραμένουν όμως αρκετά 
τεχνικά ζητήματα προς διευθέ-
τηση μέχρι την πλήρη εφαρμογή 
του από 1.1.2016. Ο κ. Wiedner 
αναφέρθηκε επίσης και στις πρω-
τοβουλίες της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά 
τις συντάξεις, καθώς η ανεπάρ-
κεια και τα προβλήματα βιωσι-
μότητας των κρατικών συνταξι-
οδοτικών συστημάτων αποτελεί 
πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. 
Τέλος, αναφέρθηκε στις οδηγίες 
IMD & MIFID που αφορούν στην 
εξασφάλιση της διαφάνειας και 
της προστασίας του καταναλωτή 
κατά την πώληση χρηματοοικο-
νομικών προϊόντων.
Ο κ. Ι. Χατζηβασίλογλου, ανα-
λογιστής, Τράπεζα της Ελλάδος, 
εστίασε στο νέο ρόλο των εθνικών 
εποπτικών αρχών των μελών της 
Ε.Ε. για την προστασία όχι μόνο 
των καταναλωτών – πολιτών της 
χώρας τους αλλά των Ευρωπαίων 
καταναλωτών ως σύνολο, σύμφω-
να με την αρχή της ενιαίας αγοράς 
που απαιτεί ίση αντιμετώπιση 
όλων των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων που λειτουργούν στον ευρω-
παϊκό χώρο. Η ελληνική εποπτική 
αρχή αποτελεί μέλος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων & 
Συντάξεων (EIOPA) και βρίσκεται 
σε απόλυτη σύμπνοια με την ευ-
ρωπαϊκή εποπτική αρχή. 

από κ Ι. Λαπατά, Γεν. Γραμματέα 
ΕΑΕΕ και τον κ. Ν. Μακρόπουλο, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών 
& Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΕΕ. 
Το συντονισμό της εκδήλωσης 
έκανε η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, 
Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ. 
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Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 

Αγγίζουν τα € 3.500.000 οι αποζημιώσεις
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της επιβάρυνσης της ασφαλιστικής αγοράς 
από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στο νησί της Ρό-
δου την 22α Νοεμβρίου 2013, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλά-
δος (ΕΑΕΕ) διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την εκτίμηση των ζημιών που 
αναγγέλθηκαν αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά απο-
τελέσματα από 24 Ασφαλιστικές Επι-
χειρήσεις - Μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες 
εκπροσωπούν κατά προσέγγιση το 
97% της παραγωγής ασφαλίστρων 
στην ασφάλιση κατά κινδύνων πυρός, 
αναγγέλθηκαν 93 ζημιές με συνολικό 
ποσό πρόβλεψης αποζημιώσεων που 
αγγίζει τα € 3.500.000. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η μέτρηση της οικονομικής επίδρασης της δραστηριότητας των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων στην οικονομία της χώρας, μπορεί να επιτευχθεί 
με τη χρήση αριθμοδεικτών, που διευκολύνουν ταυτόχρονα και τη διεθνή 
συγκρισιμότητα.
α) Ποσοστό εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π.
Το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφα-
λίστρων από πρωτασφαλίσεις και δικαιωμάτων συμβολαίων επί του Ακαθα-
ρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (Α.Ε.Π.), εκφρασμένου σε τρέχουσες αγοραίες 
τιμές, έφθασε το 2012 στο 2,28% του Α.Ε.Π. ενώ ήταν 2,39% το 2011. Η 
παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε μείωση ελαφρώς μεγαλύτερη του ρυθ-
μού μείωσης του Α.Ε.Π. 

β)Ποσοστό επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.
Ο υπολογισμός του συνόλου των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων ως ποσοστό του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος της χώρας, απο-
τελεί διεθνώς ένα δείκτη του βαθμού ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, 
ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δυναμικότητα και το βαθμό ωριμότητας 
ιδιαιτέρως του κλάδου ζωής.
Το ποσοστό επενδύσεων της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έφτασε το 
5,69% το 2012 και είναι η υψηλότερη τιμή που έχει λάβει. Ο πορεία του 
δείκτη αναστράφηκε μετά από δύο χρόνια πτωτικής πορείας. Ο δείκτης συ-
νεχίζει να απέχει όμως αρκετά από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών με υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης της ασφαλιστικής 
αγοράς.

γ) Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο λόγος της παραγωγής ασφαλίστρων από 
πρωτασφαλίσεις (και δικαιώματα συμβολαίων) προς το σύνολο του πληθυ-
σμού (εκτίμηση του πληθυσμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στα 
μέσα του έτους) παρουσιάζει μεγάλη μείωση.

Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων 
συμβολαίων) αντιστοιχούσε σε 253,21 € το 2000 και παρουσιάζοντας συ-
νεχή αύξηση τα επόμενα χρόνια έφθασε να πάρει το 2009 τη μέγιστη τιμή 
του (483,42 € ανά κάτοικο). Έκτοτε, ο δείκτης μειώθηκε στα 386,83 € ανά 
κάτοικο για το 2012.

Ο αντίστοιχος υπολογισμός των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλί-
στρων και δικαιωμάτων συμβολαίου για τις ασφαλίσεις ζωής παρουσιάζει 
την άνοδο του δείκτη μετά το 2001 ως το 2007, την αναστροφή της τάσης 
το 2008 και συνεχίζει μειούμενος μέχρι σήμερα. Στο τέλος της εξεταζόμε-
νης περιόδου, το 2012, ο δείκτης ασφαλίστρων Ζωής (συμπεριλαμβανομέ-
νων των δικαιωμάτων συμβολαίου) έφτασε τα 170,07 € ανά κάτοικο.
Παρομοίως, ο δείκτης των κατά κεφαλήν εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 
και δικαιωμάτων συμβολαίων για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών καταγράφει 
ιδιαίτερα δυναμική αύξηση μέχρι και του 2010 όταν και έφτασε τα 266,37 
€ ανά κάτοικο, έναντι 140,42 € το 2001. Έκτοτε, υποχώρησε στα 216,75 € 
το 2012.
(Απόσπασμα από την ετήσια στατιστική έκθεση της Ε.Α.Ε.Ε., το πλήρες 
κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στους συνδέσμους:
Ελληνικά: http://www.eaee.gr/cms/uploads/AnnualReport2012.pdf
Αγγλικά: http://www.eaee.gr/cms/eng/uploads/AnnualReport2012e.pdf )




